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  الفصل األول  
 مقدمة

 29 عقأدت ةثأة القأأ.نون الأدويل اةأ ء ااول مأأ  مورهتأ. احل.مينأة والسأأبعني يف الفأرتة مأأ  -1
 9متوو/ينوليأأأأأأأه دىل  8واةأأأأأأأ ء ال أأأأأأأ.ين يف الفأأأأأأأرتة مأأأأأأأ   2019ح ينران/ينونيأأأأأأأه  7نيسأأأأأأأ.ن/أبرين  دىل 

يف مقّر أ. مبكتأأب اامأم املتحأدة يف جثيأأ و وافتأتح الأدورة السأأيد دموارمو  2019 ب/أغسأطس 
 أوسبيث.، رئيس الدورة السبعني للجثةو -بلثسي. 

 األعضاء -ألف 
 لية أمس.ؤ م:تتفل  اللجثة م  ااعض.ء الت. -2

 السيد م.رلوس  و  رغوينيو غوميس  نيك.راغوا(
 السيدة مون بسيون دسكوسر درانندث  دسب.ني.(

 السيدة نيلوفر أورال  ترمي.(
 السيد بوغدان أورينسكو  روم.ني.(

 السيد مي غ.ب سرك  مجهورينة موراي(
 ب مومينس  دموامور( - السيد م.رسيلو سسكيس
 أوسبيث.  مولومبي.( -السيد دموارمو بلثسي. 

 السيد مرينس م.ينث. بيرت  مجهورينة تث اني. املتحدة(
 السيد دينرنست بيرتينتش  سلوفيثي.(

 السيد مينري مو تالمي  جثوب أفرينقي.(
 السيد تش.رل  تش نور ج.لو   س اليون(

 السيد حسني عو حسونة  مصر(
 السيد حم وم ضو احل وم  اارمن(

  الصني( السيد خوينك.نغ خوانغ
 السيد أن وما راجبوت  اهلثد(

 السيد أوغوست راينثيش  الث س.(
 السيد خوان خوسيه روما س.نتوالراي  ب و(
 السيد ينفغير واغ.ينثو   االحت.م الروسي(

 السيد جيللتو ف ين س.بواي  اللاوين (
 (مينفوار موتالسيد ينعقوب سيسه  

  اة هورينة التشيكية( السيد سفي  شتورم.
 السيد أمحد العرابة  اة ائر(

 السيدة سترينسي. غ.لف.و تيليس  اللتغ.ل(
 السيد مالومينو غرومس.ن غيلو   شيلي(

 السيد خوان م.نوين  غوميس روبليدو  املكسيك(
 السيدة م.راي ليهتو  فثلثدا(

 السيد علي حمس  فطيس املري  قطر(
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 السيد شيثي. موراسي  الي.سن(
 السيد شون مو م يف  الوالايت املتحدة اامرينكية(

 (ان  فييتالسيد  ونغ اتو نغوين   
 السيد غيورغ نوليت  أمل.ني.(

 السيد  موس سو وامو  ميثي.(
 السيد احلس  الوواين الشهدي  املغرب(

 الس  م.ينك  ووم  امل لكة املتحدة للينط.ني. العظ   وأينرلثدا الش .لية(

 كتب واملكتب املوسعأعضاء امل -ابء 
، أعضأأأ.ء 2019نيسأأأ.ن/أبرين   29املعقأأأومة يف  3453انتخبأأأت اللجثأأأة، يف جلسأأأته.  -3

 املكتب الت.لية أمس.ؤ م:
 السيد سفي  شتورم.  اة هورينة التشيكية( :الرئيس

 السيد حم وم ضو احل وم  اارمن( :الث.ئب ااول للرئيس
 نيلوفر أورال  ترمي.(السيدة  :الث.ئبة ال .نية للرئيس
 السيد مالومينو غرومس.ن غيلو   شيلي( :رئيس ةثة الصي.غة

 السيد تش.رل  تش نور ج.لو   س اليون( :املقرر
اللجثأأأة  ورؤسأأأ.ءومأأأ.ن مكتأأأب اللجثأأأة املوسأأأع مؤلفأأأ.  مأأأ  أعضأأأ.ء مكتأأأب الأأأدورة احل.ليأأأة  -4

 و(2 واملقررين  اخل.صني (1 نيالس.بق
، أنشأأأفت اللجثأأأة فرينأأأق نطأأأي  2019أاير/مأأأ.ينو  24املعقأأأومة يف  3470ويف اةلسأأأة  -5

ينتأأأأفل  مأأأأ  ااعضأأأأ.ء الت.ليأأأأة أمسأأأأ.ؤ م: السأأأأيد حم أأأأوم ضو احل أأأأوم  رئيسأأأأ. (  والسأأأأيد مأأأأ.رلوس 
 رغوينيو غوميس، والسيدة مون بسيون دسكوسر درانندث، والسيدة نيلوفر أورال، والسأيد مأي   و

ب مأأومينس، والسأأيد دينرنسأأت بيرتينأأتش، والسأأيد مينأأري  -سأأيلو سسأأكيس غأأ.ب سرك، والسأأيد م.ر 
تأأأالمي، والسأأأيد حسأأأني عو حسأأأونة، والسأأأيد خوينكأأأ.نغ خوانأأأغ، والسأأأيد أنأأأ وما راجبأأأوت،  مو

والسيد أوغوست راينثيش، والسيد ينفغير واغ.ينثو ، والسيد جيللتو ف ين س.بواي، والسيد خأوان 
وب سيسأأأه، والسأأأيد سفيأأأ  شأأأتورم.، والسأأأيد أمحأأأد العرابأأأة، خوسأأأيه روما سأأأ.نتوالراي، والسأأأيد ينعقأأأ

والسأأأأيدة سترينسأأأأي. غ.لفأأأأ.و تيلأأأأيس، والسأأأأيد مالومينأأأأو غرومسأأأأ.ن غيلأأأأو ، والسأأأأيد خأأأأوان م.نوينأأأأ  
مأ يف، والسأأيد  غأوميس روبليأدو، والسأأيدة مأ.راي ليهتأو، والسأأيد شأيثي. موراسأي، والسأأيد شأون مو

يد احلسأأ  الأأأوواين الشأأهدي، والسأأأ  م.ينكأأأ  ووم،  ونأأغ اتو نغأأأوين ، والسأأيد غيأأأورغ نأأوليت، والسأأأ
 والسيد تش.رل  تش نور ج.لو   حبكم مثصبه(و

__________ 

 أوسبيث.و -السيد غيورغ نوليت، والسيد دينرنست بيرتينتش، والسيد دموارمو بلثسي.  (1 
شأيثي.  السيدة مون بسيون دسأكوسر دراننأدث، والسأيد خأوان م.نوينأ  غأوميس روبليأدو، والسأيدة مأ.راي ليهتأو، والسأيد (2 

 وب مومينس - والسيد شون مو م يف، والسيد مينري مو تالمي، والسيد م.رسيلو سسكيس موراسي،
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 جلنة الصياغة -جيم 
، 3494و 3488و 3476و 3471و 3458و 3454أنشفت اللجثة، يف جلس.هت.  -6

، ةثأأأأأأة 2019متوو/ينوليأأأأأأه  30و 23و 9أاير/مأأأأأأ.ينو و 27و 7نيسأأأأأأ.ن/أبرين  و 30املعقأأأأأأومة يف 
 م  ااعض.ء الت.لية أمس.ؤ م لتث.ول املواضيع املبيثة أمان : صي.غة مؤلفة

(: السأأأأأيد  jus cogens القواعأأأأأد اآلمأأأأأرة مأأأأأ  القواعأأأأأد الع.مأأأأأة للقأأأأأ.نون الأأأأأدويل   أ( 
مالومينأأو غرومسأأ.ن غيلأأو   رئيسأأ. (، والسأأيد مينأأري مو تأأالمي  مقأأررا  خ.صأأ. (، والسأأيد مأأ.رلوس 

السأأأأأأيد مأأأأأأي غأأأأأأ.ب سرك، والسأأأأأأيد م.رسأأأأأأيلو  و  رغوينيأأأأأأو غأأأأأأوميس، والسأأأأأأيدة نيلأأأأأأوفر أورال، و 
ب مأأومينس، والسأأيد خوينكأأ.نغ خوانأأغ، والسأأيد أنأأ وما راجبأأوت، والسأأيد أوغوسأأت  - سسأأكيس

راينثأأأيش، والسأأأيد ينفغيأأأر واغأأأ.ينثو ، والسأأأيد جيللتأأأو فأأأ ين سأأأ.بواي، والسأأأيد خأأأوان خوسأأأيه روما 
سترينسأأأي. غ.لفأأأ.و تيلأأأيس، سأأأ.نتوالراي، والسأأأيد ينعقأأأوب سيسأأأه، والسأأأيد سفيأأأ  شأأأتورم.، والسأأأيدة 

والسأأيد خأأوان م.نوينأأ  غأأوميس روبليأأدو، والسأأيدة مأأ.راي ليهتأأو، والسأأيد شأأيثي. موراسأأي، والسأأيد 
م يف، والسيد  ونغ اتو نغوين ، والسيد غيأورغ نأوليت، والسأيد احلسأ  الأوواين الشأهدي،  شون مو

 والس  م.ينك  ووم، والسيد تش.رل  تش نور ج.لو   حبكم مثصبه( 
: السيد مالومينو غرومس.ن غيلو   رئيس. (، والسيد شون اةرائم ضد اإلنس.نية ب(  
مأأأ يف  مقأأأررا  خ.صأأأ. (، والسأأأيدة مون بسأأأيون دسأأأكوسر دراننأأأدث، والسأأأيد بوغأأأدان أورينسأأأكو،  مو

والسيد مي غ.ب سرك، والسيد دينرنست بيرتينتش، والسيد مينأري مو تأالمي، والسأيد حم أوم ضو 
نغ خوانأأغ، والسأأيد أنأأ وما راجبأأوت، والسأأيد أوغوسأأت راينثأأيش، والسأأيد احل أأوم، والسأأيد خوينكأأ.

ينفغير واغأ.ينثو ، والسأيد جيللتأو فأ ين سأ.بواي، والسأيد خأوان خوسأيه روما سأ.نتوالراي، والسأيد 
سفيأأ  شأأتورم.، والسأأيدة سترينسأأي. غ.لفأأ.و تيلأأيس، والسأأيدة مأأ.راي ليهتأأو، والسأأيد شأأيثي. موراسأأي، 

ين ، والسيد غيورغ نوليت، والس  م.ينك  ووم، والسيد تش.رل  تش نور ج.لو  والسيد  ونغ اتو نغو 
  حبكم مثصبه( 

السأأيد مالومينأأو غرومسأأ.ن غيلأأو   سلث اعأأ.ت املسأألحة: ينتعلأأق في أأ.مح.ينأأة البيئأأة   ج( 
 رئيس. (، والسيدة م.راي ليهتو  مقأررة  خ.صأة (، والسأيدة مون بسأيون دسأكوسر دراننأدث، والسأيدة 

ب مأأومينس، والسأأيد مينأأري  -أورال، والسأأيد مأأي غأأ.ب سرك، والسأأيد م.رسأأيلو سسأأكيس نيلأأوفر 
تأأأالمي، والسأأأيد حم أأأوم ضو احل أأأوم، والسأأأيد خوينكأأأ.نغ خوانأأأغ، والسأأأيد أنأأأ وما راجبأأأوت،  مو

والسيد خأوان خوسأيه روما سأ.نتوالراي، والسأيدة سترينسأي. غ.لفأ.و تيلأيس، والسأيد شأيثي. موراسأي، 
يف، والسأأأيد  ونأأأغ اتو نغأأأوين ، والسأأأيد غيأأأورغ نأأأوليت، والسأأأ  م.ينكأأأ  ووم، والسأأأيد شأأأون مو مأأأ  

   حبكم مثصبه( والسيد تش.رل  تش نور ج.لو 
السأأيد مالومينأأو غرومسأأ.ن غيلأأو   رئيسأأ. (،  خالفأأة الأأدول يف مسأأؤولية الدولأأة:  م( 

سأأكو، والسأأيد  والسأأيد سفأأ  شأأتورم.  مقأأررا  خ.صأأ. (، والسأأيدة نيلأأوفر أورال، والسأأيد بوغأأدان أورين
مي غ.ب سرك، والسيد خوينك.نغ خوانغ، والسيد أوغوسأت راينثأيش، والسأيد ينفغيأر واغأ.ينثو ، 
والسيد خوان خوسيه روما س.نتوالراي، والسأيد شأون مو مأ يف، والسأيد  ونأغ اتو نغأوين ، والسأيد 

  غيورغ نوليت، والسيد تش.رل  تش نور ج.لو   حبكم مثصبه(
السأيد مالومينأو  ول مأ  الوالينأة القضأ.ئية اةث.ئيأة ااجثبيأة:حص.نة مسؤويل الأد   أ( 

غرومسأأأ.ن غيلأأأو   رئيسأأأأ. (، والسأأأيدة مون بسأأأأيون دسأأأكوسر دراننأأأدث  مقأأأأررة  خ.صأأأة (، والسأأأأيد  
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مأأ.رلوس  و  رغوينيأأأو غأأوميس، والسأأأيدة نيلأأوفر أورال، والسأأأيد بوغأأدان أورينسأأأكو، والسأأيد مأأأي 
مينس، والسأأيد مينأأري مو تأأالمي، والسأأيد حم أأوم ب مأأو  -غأأ.ب سرك، والسأأيد م.رسأأيلو سسأأكيس 

ضو احل أأأوم، والسأأأيد خوينكأأأ.نغ خوانأأأغ، والسأأأيد أنأأأ وما راجبأأأوت، والسأأأيد أوغوسأأأت راينثأأأيش، 
والسيد ينفغيأر واغأ.ينثو ، والسأيد جيللتأو فأ ين سأ.بواي، والسأيد خأوان خوسأيه روما سأ.نتوالراي، 

والسأيد خأوان م.نوينأ  غأوميس روبليأدو، والسيد ينعقوب سيسه، والسيدة سترينسي. غ.لف.و تيليس، 
والسيدة م.راي ليهتو، والسيد شيثي. موراسي، والسيد شون مو م يف، والسيد غيورغ نوليت، والس  

  م.ينك  ووم، والسيد تش.رل  تش نور ج.لو   حبكم مثصبه(
السأأأيد مالومينأأأو غرومسأأأ.ن غيلأأأو   رئيسأأأ. (، والسأأأيد  املبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون:  و( 

ب مومينس  مقررا  خ.صأ. (، والسأيد مأ.رلوس  و  رغوينيأو غأوميس، والسأيدة  -لو سسكيس م.رسي
نيلأأأوفر أورال، والسأأأيد مأأأي غأأأ.ب سرك، والسأأأيد مينأأأري مو تأأأالمي، والسأأأيد حم أأأوم ضو احل أأأوم، 
والسأأيد خوينكأأ.نغ خوانأأغ، والسأأيد أوغوسأأت راينثأأيش، والسأأيد ينفغيأأر واغأأ.ينثو ، والسأأيد خأأوان 

اي، والسيدة سترينسي. غ.لف.و تيليس، والسيد خوان م.نوين  غوميس روبليأدو، خوسيه روما س.نتوالر 
والسأأيدة مأأ.راي ليهتأأو، والسأأيد شأأيثي. موراسأأي، والسأأيد شأأون مو مأأ يف، والسأأيد  ونأأغ اتو نغأأوين ، 

 والسيد غيورغ نوليت، والس  م.ينك  ووم، والسيد تش.رل  تش نور ج.لو   حبكم مثصبه(و
 جلسة بشفن املواضيع الستة املبيثة أعال و 43جم وعه  م. وعقدت ةثة الصي.غة -7

 األفرقة العاملة والفريق الدراسي -دال 
 أنشف فرينق التخطي  الفرينقني الع.ملني الت.ليني: -8
: السأيد حم أوم ضو احل أوم الفرينق الع.م  املعر بألانمج الع أ  الطوينأ  ااجأ   أ( 

 رئيسأأأأأ. (، والسأأأأأيدة مون بسأأأأأيون دسأأأأأكوسر دراننأأأأأدث، والسأأأأأيدة نيلأأأأأوفر أورال، والسأأأأأيد بوغأأأأأدان 
ب مومينس، والسأيد مأرينس م.ينثأ.  -أورينسكو، والسيد مي غ.ب سرك، والسيد م.رسيلو سسكيس 

، والسأأيد بيأأرت، والسأأيد مينأأري مو تأأالمي، والسأأيد حسأأني عو حسأأونة، والسأأيد خوينكأأ.نغ خوانأأغ
أنأأأ وما راجبأأأوت، والسأأأيد أوغوسأأأت راينثأأأيش، والسأأأيد ينفغيأأأر واغأأأ.ينثو ، والسأأأيد جيللتأأأو فأأأ ين 
سأأ.بواي، والسأأيد خأأوان خوسأأيه روما سأأ.نتوالراي، والسأأيد ينعقأأوب سيسأأه، والسأأيد سفيأأ  شأأتورم.، 

والسأأيد  والسأيد احلسأ  الأوواين الشأأهدي، والسأيد أمحأد العرابأة، والسأأيدة سترينسأي. غ.لفأ.و تيلأيس، 
مالومينو غرومس.ن غيلو ، والسيد خوان م.نوين  غوميس روبليدو، والسيدة مأ.راي ليهتأو، والسأيد 
شأأيثي. موراسأأي، والسأأيد شأأون مو مأأ يف، والسأأيد  ونأأغ اتو نغأأوين ، والسأأيد غيأأورغ نأأوليت، والسأأيد 

   موس سو وامو، والس  م.ينك  ووم، والسيد تش.رل  تش نور ج.لو   حبكم مثصبه(
: السأأأيد حسأأأني عو حسأأأونة  رئيسأأأ. (، الفرينأأأق الع.مأأأ  املعأأأر أبسأأأ.ليب الع أأأ   ب( 

والسيدة مون بسيون دسكوسر درانندث، والسيدة نيلوفر أورال، والسيد بوغدان أورينسكو، والسأيد  
أوسأأبيث.،  -ب مأأومينس، والسأأيد دموارمو بلثسأأي.  - مأأي غأأ.ب سرك، والسأأيد م.رسأأيلو سسأأكيس

والسأأيد مينأأري مو تأأأالمي، والسأأيد خوينكأأ.نغ خوانأأغ، والسأأيد أنأأأ وما والسأأيد دينرنسأأت بيرتينأأتش، 
راجبأأوت، والسأأيد أوغوسأأت راينثأأيش، والسأأيد ينفغيأأر واغأأ.ينثو ، والسأأيد جيللتأأو فأأ ين سأأ.بواي، 
والسأأيد خأأوان خوسأأيه روما سأأ.نتوالراي، والسأأيد ينعقأأوب سيسأأه، والسأأيد سفيأأ  شأأتورم.، والسأأيد 

ترينسأأي. غ.لفأأ.و تيلأأيس، والسأأيد مالومينأأو غرومسأأ.ن غيلأأو ، احلسأأ  الأأوواين الشأأهدي، والسأأيدة س
والسأأأأأأيد خأأأأأأوان م.نوينأأأأأأ  غأأأأأأوميس روبليأأأأأأدو، والسأأأأأأيدة مأأأأأأ.راي ليهتأأأأأأو، والسأأأأأأيد شأأأأأأيثي. موراسأأأأأأي، 
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شأأأون مو مأأأ يف، والسأأأيد  ونأأأغ اتو نغأأأوين ، والسأأأيد غيأأأورغ نأأأوليت، والسأأأ  م.ينكأأأ  ووم،  والسأأأيد
 والسيد تش.رل  تش نور ج.لو   حبكم مثصبه(و

، فرينقأ.  مراسأي.  2019أاير/مأ.ينو  21، املعقأومة يف 3467نشفت اللجثأة يف جلسأته. وأ -9
يف  ينتشأأ.ركالقأأ.نون الأأدويل، مأأ  مثظأأور مفتأأوح سب العضأأوينة عأأ  ارتفأأ.ع مسأأتوى سأأطح البحأأر 

رائسأأأته، سلتثأأأ.وب، السأأأيد بوغأأأدان أورينسأأأكو والسأأأيد ينعقأأأوب سيسأأأه والسأأأيدة سترينسأأأي. غ.لفأأأ.و 
 ورال والسيد خوان خوسيه روما س.نتوالرايوتيليس والسيدة نيلوفر أ

 األمانة -هاء 
تأأوىل السأأيد ميغيأأ  مي سأأ س سأأوارينس، وميأأ  اامأأني العأأ.  للشأأؤون الق.نونيأأة واملستشأأ.ر  -10

الق.نوين لرمم املتحدة، مت ي  اامني العأ. و وع أ  السأيد  يأو ليأوينلني، مأدينر شأعبة التأدوين  مبكتأب 
ثأأأأة، وتأأأأوىل يف غيأأأأ.ب املستشأأأأ.ر القأأأأ.نوين مت يأأأأ  اامأأأأني العأأأأ. و وع أأأأ  الشأأأأؤون الق.نونيأأأأة أميثأأأأ.  للج

البأأ.و، املوافأأ.ن الق.نونيأأ.ن الرئيسأأي.ن، مسأأ.عدين  رئيسأأيني  و أرنولأأد برونتأأو والسأأيدة جسأأيك.  السأأيد
امني اللجثةو وتأوىل السأيد ترينفأور تشأي ي ب.، مبأ  املأوافني القأ.نونيني، مهأ.  مبأ  مسأ.عدي أمأني 

السأأأيد مينفيأأأد اننوبولأأأوس والسأأأيدة مأأأ.رال  أأأو والسأأأيدة مرينسأأأتي.ن ألبأأأورن، املوافأأأون اللجثأأأةو وع أأأ  
 والق.نونيون، والسيد ِش  يني م.ك، املوافة الق.نونية املع.وِنة، أُمث.ء مس.عدين  للجثة
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